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Um relatório do HSI: a conexão entre a pecuária, zoonoses
virais e pandemias globais
As fontes de pandemias podem ser tão variadas quanto as doenças que representam. Este
artigo examina como as doenças zoonóticas pandêmicas e potencialmente pandêmicas,
bem como os vírus, se propagam diretamente de ambientes agrícolas onde os animais são
usados como hospedeiros imediatos, intermediários ou amplificadores.
O artigo conclui que a intensificação e industrialização da pecuária cria uma grande
população antigenicamente ingênua suscetível, que a natureza vai explorar. Atender a
demanda de proteína animal por meio do aumento da produção intensiva em todo o
mundo altera a dinâmica do hospedeiro viral, gerando novos caminhos para a
disseminação de vírus e a evolução de novas cepas virais. Mas a agricultura industrializada
é apenas um dos muitos fatores de risco para o surgimento e a propagação de doenças;
no entanto, os animais de criação intensiva desempenham um papel crítico como
hospedeiros intermediários, trazendo vírus animais, que normalmente teriam pouco
contato com hospedeiros alternativos, em contato próximo com as pessoas. Embora o
SARS-CoV-2 aparentemente tenha surgido em um mercado de vida selvagem, o próximo
surto poderia ser facilmente associado à agricultura intensiva
FONTE:https://blog.humanesociety.org/wp-content/uploads/2020/10/Animal-agriculture-viral-diseaseand-pandemics-FINAL-4.pdf

O papel dos ecossistemas na mitigação e gestão de Covid19 e outras zoonoses
Os autores usam a estrutura DPSIR (Drivers-Pressures-State change-Impact-Response)
para explorar três aspectos das doenças zoonóticas: (1) a importância dos serviços
ecossistêmicos de regulação de doenças e sua degradação na emergência de Covid-19 e
outras doenças zoonóticas ; e da proteção dos recursos naturais como contribuições
mitigadoras para (2) regular a transferência de doenças de pessoa para pessoa; e (3)
tratamento de surtos de doenças.
Esta análise revela que o surgimento da atual pandemia de doença por Coronavirus 2019
(Covid-19), em comum com muitas doenças zoonóticas passadas e provavelmente futuras,
tem raízes no esgotamento do ecossistema. A degradação dos ecossistemas e de seus
serviços aumenta simultaneamente os riscos de transmissão subsequente de pessoa para
pessoa e de cuidado eficaz dos infectados. Também destaca que as opções de resposta
estratégica devem incluir necessariamente a regeneração dos recursos fundamentais dos
ecossistemas e seus serviços para maior segurança humana futura.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120306122?via%3Dihub

Por que tantas epidemias se originam na Ásia e na África e por que podemos esperar mais
Por Suresh V Kuchipudi, Universidade Estadual da Pensilvânia
A doença coronavírus, conhecida como COVID-19 , é um lembrete assustador da ameaça
global iminente representada por doenças infecciosas emergentes. Embora as epidemias
tenham surgido durante toda a história da humanidade, agora parecem estar
aumentando. Apenas nos últimos 20 anos, os coronavírus isoladamente causaram três
grandes surtos em todo o mundo. Ainda mais preocupante, a duração entre essas três
pandemias ficou mais curta.
Sou virologista e diretor associado do Laboratório de Diagnóstico Animal da Penn State
University , e meu laboratório estuda vírus zoonóticos, aqueles que saltam de animais e
infectam pessoas. A maioria das pandemias tem pelo menos uma coisa em comum: elas
começaram seu trabalho mortal na Ásia ou na África. Os motivos podem surpreendê-lo.

Explosão populacional e mudanças nas paisagens urbanas
Uma mudança sem precedentes na população humana é uma das razões pelas quais mais
doenças se originam na Ásia e na África. A rápida urbanização está acontecendo em todas
as regiões da Ásia e do Pacífico, onde 60% do mundo já vive. De acordo com o Banco
Mundial , quase 200 milhões de pessoas se mudaram para áreas urbanas no Leste Asiático
durante a primeira década do século 21. Para colocar isso em perspectiva, 200 milhões de
pessoas poderiam formar o oitavo país mais populoso do mundo.
A migração nessa escala significa que terras florestais são destruídas para criar áreas
residenciais. Animais selvagens, forçados a se mudar para mais perto de cidades e vilas,
inevitavelmente encontram animais domésticos e a população humana. Animais selvagens
frequentemente abrigam vírus; morcegos, por exemplo, podem carregar centenas deles. E
os vírus, saltando de espécie em espécie , podem, em última instância, infectar pessoas.
Eventualmente, a urbanização extrema se torna um ciclo vicioso: mais pessoas causam
mais desmatamento, e a expansão humana e a perda de habitat acabam matando
predadores , incluindo aqueles que se alimentam de roedores. Com os predadores
desaparecidos - ou pelo menos com seus números drasticamente diminuídos - a
população de roedores explode. E, como mostram os estudos na África , o mesmo ocorre
com o risco de doenças zoonóticas.
A situação tende a piorar. Uma grande proporção da população do Leste Asiático ainda
vive em áreas rurais. A urbanização deve continuar por décadas.
Agricultura de subsistência e mercados de animais
As regiões tropicais, ricas em biodiversidade hospedeira , já contêm uma grande reserva
de patógenos, aumentando muito a chance de que um novo patógeno surja. O sistema
agrícola em toda a África e Ásia não ajuda.
Em ambos os continentes, muitas famílias dependem da agricultura de subsistência e de
uma minúscula oferta de gado. O controle de doenças, a suplementação alimentar e o
alojamento para esses animais são extremamente limitados. Bovinos, galinhas e porcos,
que podem transmitir doenças endêmicas , estão frequentemente em contato próximo
uns com os outros, uma variedade de animais não domésticos e humanos.
E não apenas nas fazendas: os mercados de animais vivos , comuns em toda a Ásia e
África, apresentam condições de superlotação e a mistura íntima de várias espécies,
incluindo humanos. Isso também desempenha um papel fundamental em como um
patógeno assassino pode surgir e se espalhar entre as espécies.
Outro risco: a caça e o abate de carne de animais selvagens , que é particularmente
comum na África Subsaariana. Essas atividades, uma vez que ameaçam espécies animais

e mudam irrevogavelmente os ecossistemas , também aproximam pessoas e animais
selvagens. A caça à carne de animais selvagens é um caminho claro e primário para a
transmissão de doenças zoonóticas.
O mesmo ocorre com a medicina tradicional chinesa , que se propõe a fornecer remédios
para uma série de condições como artrite, epilepsia e disfunção erétil. Embora nenhuma
evidência científica exista para apoiar a maioria das alegações, a Ásia é um grande
consumidor de
produtos
da
medicina
tradicional
chinesa. Tigres,
ursos,
rinocerontes, pangolins e outras espécies animais são caçados para que suas partes
corporais possam ser misturadas a esses medicamentos questionáveis. Isso também é um
grande contribuinte para o aumento das interações entre humanos e animais. Além disso,
a demanda tende a aumentar , à medida que o marketing online dispara junto com o
crescimento econômico implacável da Ásia.
Uma questão de tempo
Os vírus, milhares deles, continuam a evoluir. É apenas uma questão de tempo até que
ocorra outro grande surto nesta região do mundo. Todos os coronavírus que causaram
epidemias recentes, incluindo o COVID-19, saltaram de morcegos para outro animal antes
de infectar humanos. É difícil prever com precisão qual cadeia de eventos causa uma
pandemia, mas uma coisa é certa: esses riscos podem ser mitigados pelo desenvolvimento
de estratégias para minimizar os efeitos humanos que contribuem para os distúrbios
ecológicos.
Como o surto atual mostrou, uma doença infecciosa que começa em uma parte do mundo
pode se espalhar globalmente em praticamente nenhum momento. Há uma necessidade
urgente de estratégias construtivas de conservação para prevenir o desmatamento e
reduzir as interações entre humanos e animais. E um sistema de vigilância global
abrangente para monitorar o surgimento dessas doenças - agora desaparecidas - seria
uma ferramenta indispensável para nos ajudar a combater essas epidemias mortais e
aterrorizantes.
FONTE:https://theconversation.com/why-so-many-epidemics-originate-in-asia-and-africa-and-why-we-can-expectmore-131657
FONTE:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2009.0133
FONTE:https://www.nature.com/articles/news.2009.20
FONTE:https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/20/807742861/new-research-bats-harbor-hundredsof-coronaviruses-and-spillovers-arent-rare
FONTE:https://www.pnas.org/content/111/19/7036
FONTE:https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses

Pandemia custa US$ 375 bilhões à economia global por
mês
O custo mensal da pandemia à economia global é de US$ 375 bilhões por mês, revelam as
Nações Unidas. A organização lançou esta quinta-feira o Documento Político Covid-19 e
Cobertura Universal de Saúde.
Em mensagem de vídeo, o secretário-geral António Guterres realça que cerca de 500
milhões de empregos foram perdidos até o momento pelo novo coronavírus. Ele
acrescentou que o desenvolvimento humano está em regressão, pela primeira vez desde
que iniciou essa medição em 1990.
Primeiros relatos
O chefe da ONU realça que nove meses depois dos primeiros relatos da Covid-19, a
pandemia já ceifou mais de 1 milhão de vidas e infetou mais de 30 milhões de pessoas em
190 países.
Guterres destaca ainda que as infeções aumentam e há sinais preocupantes de novos
focos. O chefe da ONU apontou haver muito sobre o vírus que permanece desconhecido e
um facto básico claro: o mundo não estava preparado para a crise de saúde.
A ONU revelou que a situação expôs sistemas de saúde totalmente inadequados, grandes
lacunas na proteção social e fortes desigualdades estruturais dentro e entre os países.
Em
relação
às
lições aprendidas com
a
pandemia,
Guterres
destacou
que o subinvestimento em saúde pode ter um impacto arrasador nas sociedades e nas
economias.
Prontidão
Para a ONU, outra experiência da Covid-19 é com a meta de Cobertura Universal de
Saúde, para a qual “os sistemas de saúde públicos fortes e a prontidão para emergências
são essenciais para as comunidades, para as economias e para todos.”
Guterres destacou que essa meta exige que os governos aumentem os investimentos em
bens comuns para a saúde, incluindo vigilância e comunicação de risco, para que o mundo
nunca mais enfrente tal situação”.
As recomendações principais do documento incluem a necessidade de se controlar a
transmissão da Covid-19 através de medidas comprovadas de saúde pública e uma
resposta global coordenada.
Ação

Outras sugestões da ONU são proteger a prestação de outros serviços de saúde durante a
pandemia, garantir que em qualquer lugar todos tenham acesso às futuras vacinas, aos
testes e so tratamento da Covid-19, além de se fortalecer a preparação.
Para Guterres, a preparação e a resposta à pandemia "são bens públicos globais
que precisam de investimentos em grande escala". O chefe da ONU pediu ação imediata
em favor do aumento da cobertura universal em sistemas de saúde mais fortes.
FONTE:https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_universal_health_coverage.pdf

Relatório de riscos futuros da AXA 2020: o cenário de
riscos emergentes remodelado (e exacerbado) por COVID19
A crise do COVID-19 fornece uma ilustração concreta da conectividade crescente dos
riscos, que a AXA apresentou como uma das principais conclusões do relatório do ano
passado. Os riscos exigem que a prevenção e a proteção sejam consideradas por meio de
uma abordagem global, interdisciplinar e de múltiplas partes interessadas. É por isso que,
pelo sétimo ano consecutivo, a AXA realizou sua pesquisa anual de riscos
emergentes. Esta edição é muito especial. Enquanto este relatório estava sendo escrito,
mais de 33 milhões de pessoas em todo o mundo * haviam sido infectadas e mais de um
milhão morreram em consequência do COVID-19.
O relatório conclui que os principais riscos nos próximos cinco a dez anos estarão
relacionados a pandemias e doenças infecciosas, mudanças climáticas e riscos
cibernéticos.
FONTE:https://www.axa.com/en/magazine/2020-future-risks-report

Construindo de volta melhor: Garantir a resposta e
recuperação de COVID-19 cria resiliência de longo prazo
aos impactos climáticos
Resumo

Embora a pandemia COVID-19 tenha afetado enormemente vidas e meios de subsistência,
ela também oferece uma oportunidade única na vida de criar um mundo mais seguro e
resiliente, capaz de se adaptar à ameaça das mudanças climáticas e outros perigos. Nos
pacotes de recuperação e estímulo econômico da COVID-19, haverá oportunidades para
abordar vários riscos, incluindo os impactos das mudanças climáticas. Este resumo de
políticas descreve recomendações e questões a serem consideradas para ajudar os
formuladores de políticas a incorporar resiliência e pensamento sistêmico em pacotes de
estímulo e recuperação para que as comunidades e os governos possam ser mais
resilientes aos múltiplos riscos que o mundo enfrenta.
Recomendações






Financie as necessidades urgentes, mas evite pensar em curto prazo durante a fase
de resposta do COVID-19; vincular o financiamento humanitário a esforços de
construção de resiliência de longo prazo.
Aumentar o apoio global, nacional e comunitário para uma abordagem focada em
sistemas e resiliência para planos de estímulo e recuperação COVID-19 com a
devida atenção para prevenir o próximo choque.
Reconhecer a importância da ação e implementar uma política de 'prevenir
primeiro' e 'não causar danos' e uma mentalidade de ação precoce.

FONTE:https://floodresilience.net/resources/item/building-back-better

COVID-19 e a nova agenda humanitária
Esta edição explora como a pandemia está influenciando e moldando uma nova agenda
para o humanitarismo, com foco especial na resposta, alívio e reconstrução melhor. Ele
aborda vários temas importantes, como o uso de dinheiro em emergências complexas
como pandemias, resposta a desastres durante pandemias, bem como um compêndio das
melhores respostas das agências humanitárias à pandemia COVID-19. Os artigos mais
relevantes nesta publicação são:



Por que o transporte público está baixo na agenda humanitária e de redução do
risco de desastres? (pág. 3);
Acelerando a redução do risco de desastres: mudança de política e prática para
capacitar parcerias com a comunidade local (p.9).

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73224_covid19andthenewhumanitarianage
nda.pdf

Fichas técnicas do rastreador de resposta de gênero global
COVID-19
A pandemia do COVID-19 resultou em pelo menos 27 milhões de casos e mais de 900.000
mortes em todo o mundo.1 De tomadores de decisão e médicos a empreendedores e
prestadores de cuidados, as mulheres estão na vanguarda da resposta do COVID-19.
Apesar de suas enormes contribuições para mitigar os impactos da pandemia COVID-19, a
crise ameaça apagar décadas de progresso para mulheres e meninas. Embora os homens
tenham sido os mais afetados em termos de fatalidades, o COVID-19 exacerbou as crises
econômicas, os déficits de atendimento e a 'pandemia sombria' da violência de gênero,
com impactos desproporcionais nas mulheres.2 Desigualdades entre grupos de mulheres
com base na raça, deficiência , renda, idade e muito mais também foram claramente
evidentes na disseminação e no impacto do vírus. 3
Com base em um banco de dados exclusivo compilado pelo PNUD e pela ONU Mulheres,
esta ficha informativa fornece uma visão geral da resposta COVID-19 de governos em todo
o mundo, com foco em medidas destinadas a enfrentar as ameaças à igualdade de gênero
em três dimensões principais: o aumento da violência contra mulheres e meninas, o
aumento sem precedentes no trabalho não remunerado e a perda em grande escala de
empregos, rendimentos e meios de subsistência. Isso mostra que, embora muitos
governos tenham tomado medidas positivas para apoiar mulheres e meninas, a resposta
permanece insuficiente e desigual no geral - tanto entre regiões quanto dimensões.
FONTE:https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19Global-Gender-Response-Tracker.html

Cinco dicas da OIT para trabalhar a distância devido ao
novo coronavírus
Especialistas da Organização Internacional do Trabalho divulgaram uma lista de cinco
pontos para facilitar a produção feita em casa, devido ao risco de contaminação com o
coronavírus.
Muitas empresas dispensaram os empregados dos escritórios delegando a eles o

teletrabalho.
Num vídeo de cerca de dois minutos, a OIT lista cinco dicas com o especialista Jon
Messenger. Veja se sua empresa se encaixa em todas elas.
1. É preciso ter o apoio de seus supervisores para fazer o teletrabalho
Desde os mais altos escalões de comando até ao supervisor / à supervisora direta, todos
precisam apoiar esta nova forma de performance dos funcionários. Existem alguns
desafios no trabalho a distância que podem ser superados de forma conjunta e com
cooperação.
2. Equipamento tecnológico apropriado
Todas as ferramentas e aplicativos necessários para fazer o trabalho e continuar
conectado com os colegas da equipe são importantes. Importante que trabalhadores e
supervisores tenham treinamento adequado.
3. Clareza sobre expectativas e resultados esperados
As condições, cronograma, em que horários os trabalhadores podem ser contatados.
Trabalho a distância não deve ser 24 horas. Todos esses pontos precisam ser discutidos
logo no início da nova jornada de teletrabalho.
4. Soberania do tempo para promover produtividade
É preciso ainda que os trabalhadores exerçam o comando do seu próprio tempo de
produção; os funcionários precisam ter liberdade para atuar nos lugares e no ritmo que
sejam mais convenientes para eles em termos de produtividade.
5. Barreiras claras para estratégias de gerenciamento do teletrabalho
Trabalhando de casa é preciso deixar claro os limites do espaço de trabalho e do espaço
físico individual especialmente se existem outras pessoas na casa que também estão
trabalhando a distância. Ao mesmo tempo, é preciso de desconectar do trabalho.
É preciso desligar o equipamento no fim do expediente, descansar e relaxar.
Por último, é preciso haver confiança. Esta é a espinha dorsal do teletrabalho. É
fundamental que haja confiança entre os colegas, os funcionários e os supervisores.
Somente com esta operação conjunta de confiança e de produtividade, haverá um
trabalho a distância bem-sucedido.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/03/1708312

Pandemia interrompeu calendário de imunização em
metade da América Latina

A Organização Pan-Americana da Saúde apela aos países das Américas que retomem o
calendário de vacinação das crianças na região.
Numa entrevista à ONU News, de Washington, o vice-diretor-geral da Opas, Jarbas
Barbosa, afirmou que a pandemia da Covid-19 causou uma interrupção grave nas
campanhas de imunização, o que coloca muitas pessoas em risco.
Reunião virtual
“A pandemia afetou também alguns serviços essenciais de saúde pública como os serviços
de imunização. Metade dos países da América Latina informam que os serviços de
imunização durante os picos de transmissão da Covid-19 tiveram que ser suspensos total
ou parcialmente. Isso é muito perigoso para a nossa região porque milhões de crianças
estão deixando de se vacinar.”
Logo após a declaração de pandemia, em meados de março, a Opas divulgou uma edição
do boletim com o programa de imunização no contexto da Covid-19. Numa reunião
virtual, a agência juntou os administradores dos programas nacionais de vacinação na
região, parceiros e grupos técnicos.
Uma das recomendações foi manter atualizado o registro da população que estava com a
imunização pendente por causa das medidas de contenção da pandemia durante a
quarentena.
Novos surtos
Para Jarbas Barbosa, o controle é essencial na hora de proteger as crianças e salvar vidas.
“Nós estamos recomendando a todos os países que avaliem seus dados, verifiquem onde
as coberturas foram mais baixas do que o que seria desejado. Nesses locais, adotar
estratégias capazes de recuperar essas crianças. E de fazer com que elas não tenham seu
esquema de vacinação interrompido porque isso vai produzir um número grande de
suscetíveis e podemos ter surtos de sarampo, de difteria, de rubéola, de catapora, de
novo, ameaçando as crianças em nossa região.”
Uma outra recomendação da OMS logo após a declaração da pandemia foi a de manter a
vacina contra a hepatite B durante as primeiras 24 horas de vida.
Partindo da premissa de que os partos institucionais seriam mantidos, a agência pediu a
garantia da imunização contra a hepatite B no bebê para evitar a transmissão vertical,
aquela que ocorre de mães para filhos.
As Américas continuam sendo a região com o maior número de casos da Covid-19 e
concentram mais metade de todas as mortes no mundo.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1728332?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=c242610a46EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c242610a46-105027597

Um futuro feminista para o Pacífico: prevendo uma
resposta inclusiva e transformadora à pandemia COVID-19
A pandemia COVID-19 continua a devastar a vida e o bem-estar de milhões de pessoas em
todo o mundo; mulheres e meninas, pessoas com deficiência, jovens, pessoas idosas e
minorias sexuais e de gênero correm o maior risco de 'ficar para trás'. Embora os casos
confirmados de COVID-19 sejam baixos no Pacífico em comparação com outras regiões, a
ameaça do vírus permanece e os impactos sociais e econômicos mais amplos já são
evidentes. Os países das Ilhas do Pacífico que lutam contra a desigualdade generalizada,
os desafios do desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas agora devem
considerar sua resposta à pandemia COVID-19.
Este artigo prevê uma resposta feminista inclusiva e transformadora com foco em quatro
resultados principais: preservação do acesso à saúde e serviços essenciais; promoção do
empoderamento econômico das mulheres; proteger mulheres e meninas da violência de
gênero; e apoiar grupos vulneráveis e marginalizados para expressar sua voz e reivindicar
seus direitos em meio à pandemia.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73969_afeministfutureforthepacific.pdf

Diálogo global sobre como responder à pandemia e crise
econômica COVID-19 - resumo para a formulação de
políticas
A crise do COVID-19 oferece um vislumbre de como as crises do clima e da biodiversidade
afetarão o mundo.
Construir uma recuperação inclusiva, verde e resiliente é agora um desafio global urgente
e compartilhado. Devemos reconstruir de uma forma que aborde os desafios muito
significativos de curto prazo de desemprego, insegurança alimentar e impulsionando a
economia, enquanto enfrentamos os fatores subjacentes às mudanças climáticas e perda
de biodiversidade. Como os pacotes de estímulo estão surgindo na velocidade da luz e o
poder da incumbência e da inércia é forte, precisamos construir rapidamente o apoio
público e político para a mudança

O caminho a frente
À medida que os países avançam no difícil caminho de recuperação da crise COVID, os
participantes do Diálogo Global destacaram cinco prioridades principais:
1. As pessoas devem estar no centro de uma recuperação verde e resiliente.
2. A maioria dos países e instituições ainda não investiu adequadamente em uma
recuperação verde e resiliente.
3. A recuperação deve colocar a resiliência em seu centro .
4. As crises globais costumam estar interligadas.
5. A cooperação internacional e a solidariedade devem ser intensificadas em
tempos de crise .
FONTE:https://www.greengrowthknowledge.org/research/global-dialogue-responding-covid-19pandemic-and-economic-crisis-summary-policymaking

Um roteiro do governo para lidar com o clima e as crises
econômicas pós-COVID-19
A pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19) apresenta ao mundo um desafio
político sem precedentes para um estímulo econômico efetivo no território inexplorado:
não apenas terá um impacto severo na economia global, provavelmente superior ao de
ambos A Crise Financeira (GFC) e a Grande Depressão ocorrerão no contexto da atual crise
climática.
Ao reconhecer a magnitude deste desafio sem precedentes, este relatório destaca que a
prioridade para os governos deve ser primeiro a resposta de emergência imediata com
foco em salvar vidas, apoiar a infraestrutura de saúde, disponibilidade de alimentos e
muitas outras medidas de apoio social e econômico urgentes, como subsídios de
empregos a prazo, doações diretas em dinheiro aos cidadãos ou apoio de liquidez
direcionado a pequenas e médias empresas (PMEs).
FONTE:https://climateactiontracker.org/documents/706/CAT_2020-0427_Briefing_COVID19_Apr2020.pdf

5 verdades honestas sobre as mudanças climáticas e
COVID-19
Nas últimas semanas, houve uma proliferação de artigos que estabeleceram conexões
entre o COVID-19 e as mudanças climáticas. Muitos se apressaram em declarar as
ramificações da COVID-19 sobre as mudanças climáticas, bem como o que isso significa
para nossos objetivos e metas de minimizar seus impactos. A verdade é que ninguém sabe
realmente como isso vai se desfazer. Mas podemos escolher, até certo ponto, como
reagimos.
Aqui na Acclimatise, estivemos analisando o surto e discutindo o que COVID-19 significa
no contexto de um clima em mudança. Nossa compreensão das semelhanças e diferenças
entre as mudanças climáticas e o COVID-19 está evoluindo à medida que entendemos
mais sobre o impacto do vírus em sistemas críticos. No entanto, por meio de nossas
discussões, descobrimos que há aprendizados, mesmo agora, que podemos tirar do
COVID-19 - algumas verdades honestas.
Aqui, então, está um resumo de nossas reflexões iniciais. Não há como 'voltar ao normal' mas para o 'normal novo e em evolução' que criaremos, há um grande potencial e
esperança.
1. COVID-19 demonstra os desafios e implicações de não abordar os riscos sistêmicos .
Riscos dinâmicos em grande escala caracterizados por mudanças não lineares e elementos
de surpresa provavelmente dominarão o século XXI. Assim como as mudanças climáticas,
o COVID-19 é um risco sistêmico que requer a aplicação simultânea de modelos
conceituais e analíticos complexos, capazes de avaliar riscos múltiplos e
interdependências de sistemas para ser totalmente compreendido. Infelizmente, o COVID19 demonstrou os limites de nossas práticas atuais de gerenciamento de risco, que estão
centradas em uma avaliação de risco por perigo e fragmentada. E, no entanto, a exemplo
da crise financeira de 2008 (outro exemplo de risco sistêmico), o COVID-19 expõe a
necessidade de desenvolvimento de novas estruturas institucionais, baseado em uma
compreensão em rede da dinâmica do sistema complexo. Precisamos melhorar a gestão
do risco sistêmico se quisermos evitar novos surtos e ter uma resposta robusta às
mudanças climáticas.
2. A ciência não oferece uma solução de uma palavra ou um número.
Governos e empresas valorizam muito a tomada de decisões baseadas na ciência. No
entanto, a ciência só pode nos dizer 'o que está acontecendo' e não o que 'deveríamos'

fazer - esta continua sendo uma decisão para nossos formuladores de políticas. À medida
que a ciência avança, nossa compreensão dos impulsionadores e mecanismos de questões
complexas, como mudança climática e COVID-19, melhora, e a ciência pode fornecer uma
melhor compreensão dos impactos que diferentes cursos de ação podem ter. Questões
complexas, como mudanças climáticas e COVID-19, têm vários níveis de interdependência
e não linearidade em suas interações. Esse conjunto de interações significa que qualquer
projeção firme e rápida da condição global dentro de alguns meses é impossível; não
porque a ciência não consiga resolver, mas porque existem tantas possibilidades. E
ainda, muitos já estão pontificando sobre como a crise se desenrolará e como o mundo
poderá ser em cinco ou seis meses como resultado do COVID-19. A verdade honesta e
incômoda, entretanto, é que simplesmente não sabemos como as coisas vão se
desenrolar. Tentar fazer projeções atribuindo valores concretos à crise gera um senso de
confiança infundado com base em previsões infundadas.
3. A incerteza sobre o futuro não significa que não sabemos o que fazer.
Apesar dos claros sinais de alerta, relatórios científicos e experiências anteriores de quase
acidentes, o COVID-19 pegou o mundo desprevenido. Os governos não estavam
preparados para responder ao surto e, em muitos casos, adiaram as ações preventivas
críticas com medo dos impactos negativos que teriam na economia. Assim como as
mudanças climáticas, os impactos iniciais gerados pela COVID-19 em um lado do mundo
dificilmente repercutiram em pessoas localizadas em outras regiões, ilustrando os
desafios que as pessoas enfrentam ao tentar compreender a dinâmica de um problema
complexo. Embora o futuro possa ser incerto, podemos agir agora para evitar que futuras
pandemias ocorram da mesma forma, e podemos introduzir métodos e mecanismos para
o projeto do sistema para proteger contra impactos de 'desconhecidos '. Embora isso em
possa parecer impossível,
4. Construir flexibilidade e adaptabilidade é necessário em todos os aspectos de nossa
sociedade.
Desde como os países são administrados até como vamos de um lugar para outro em
nossas vidas diárias, o COVID-19 e os impactos das mudanças climáticas são grandes
lembretes da necessidade de desenvolver sistemas mais elásticos e responsivos. A chave
está no desenvolvimento de entendimentos contextuais dos sistemas potenciais em risco,
para que possamos reconhecer rapidamente - e até mesmo antecipar - como as mudanças
afetarão uma ou várias partes de um sistema e, então, sermos capazes de nos ajustar de
acordo. Portanto, uma rica inteligência de sistemas é necessária para desenvolver tal
conhecimento contextualizado. Isso pode ser difícil de fazer, especialmente quando
falamos sobre sistemas operando em várias escalas. Mas agora podemos recorrer à
“ inteligência coletiva”, Impulsionado pela combinação de inteligência humana e artificial,
que pode coletar uma grande quantidade de dados sobre múltiplas variáveis, mapear suas
interdependências e monitorar e modelar mudanças ao longo do tempo. Mesmo na
ausência de métodos sofisticados, empresas e governos também podem facilmente

construir flexibilidade. Para as empresas, isso pode vir, por exemplo, na forma de um
portfólio diversificado de atividades, fornecedores e clientes. Da mesma forma, os países
podem buscar diversificar seus parceiros comerciais, estimular o crescimento em
indústrias subdesenvolvidas e construir flexibilidade dentro de suas instituições.
5. As mudanças climáticas ainda são a maior ameaça ao nosso planeta, e qualquer plano
de recuperação do COVID-19 deve incluir uma resposta às mudanças climáticas. Embora
os impactos do COVID-19 eventualmente diminuam, as mudanças climáticas colocam uma
pressão crescente nos sistemas socioecológicos e continuarão a diminuir ainda mais nos
próximos anos. Não devemos perder de vista os outros desafios que temos pela frente e
reconhecer que, diante da situação atual, a curva de transição para uma economia de
baixo carbono pode se tornar mais acentuada, expondo nossas comunidades a maiores
riscos de transição e climáticos físicos. Os atores engajados na ação climática devem
considerar a experiência atual com o COVID-19 um alerta para nossa realidade climática:
sabemos que deixar de investir na infraestrutura e nos sistemas necessários para
responder às mudanças custa vidas.
FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/2020/04/28/5-honest-truths-about-climate-change-and-covid19/

Espalhar doenças, espalhar conflitos? COVID-19, mudanças
climáticas e riscos de segurança
Este artigo explora como COVID-19 agrava os riscos de fragilidade climática conhecidos,
com um foco específico em contextos que já são caracterizados por situações de
fragilidade e conflito. Em seguida, sugere pontos de entrada para responder a esses riscos
em evolução e como podemos 'reconstruir melhor' a partir da pandemia e, ao mesmo
tempo, enfrentar a crise climática.
A partir da análise, cinco pontos de entrada são identificados para responder a esses
riscos em evolução e para 'reconstruir melhor' tanto a partir da própria pandemia quanto
da crise climática. Recomendamos que governos e doadores bilaterais e multilaterais:


Integre análises de riscos e vulnerabilidades por meio de avaliações específicas do
contexto e dados desagregados por sexo, idade e outras métricas para desenvolver
respostas direcionadas








Mude para abordagens multissetoriais e inclusivas: os riscos de segurança
relacionados com o clima não se enquadram nos parâmetros da maioria das
instituições existentes; ainda mais ao contarmos com os impactos do COVID-19.
Garantir financiamento adicional e de longo prazo: no momento, governos e
doadores bilaterais e multilaterais estão desviando recursos que ainda são
necessários para a adaptação às mudanças climáticas para as respostas do COVID19.
Conecte a ação comunitária e global: as respostas do COVID-19 mostraram a
importância da mobilização no nível da comunidade.
Defenda o multilateralismo: a pandemia COVID-19 tem sido um forte lembrete de
que seus impactos, como os da mudança climática, têm alcance global e, portanto,
as soluções mais eficazes são por meio da cooperação internacional, e não por
meio de agendas nacionalistas estreitas.

FONTE:https://climate-security-expert-network.org/sites/climate-security-expertnetwork.com/files/documents/spreading_disease_spreading_conflict.pdf

CRED crunch 60 - Desastres tecnológicos
Dois grupos principais de desastres são distinguidos no banco de dados internacional de
desastres EM-DAT: desastres naturais e desastres tecnológicos. Embora os perigos
naturais estejam associados a desastres naturais, a industrialização e as tecnologias
resultaram em acidentes ou liberação inesperada e descontrolada de materiais perigosos
e explosivos, que consideramos desastres tecnológicos.
Este boletim informativo oferece uma visão geral da situação histórica e mais
contemporânea dos desastres tecnológicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73872_cc602.pdf

Manual de resiliência climática do Exército
Os efeitos de um clima em mudança são e continuarão sendo uma questão de segurança
nacional, impactando as instalações, planos operacionais e missões gerais do

Departamento do Exército. O Exército divulgou recentemente um memorando orientando
as instalações a planejar os esforços de resiliência energética e climática, identificando a
vulnerabilidade da instalação a riscos e ameaças relacionados ao clima. Este memorando é
consistente com a orientação do Departamento de Defesa de acordo com 10 USC § 2864
(Planos diretores para grandes instalações militares, abril de 2020). Para lidar com esses
riscos e ameaças, o Manual de Resiliência Climática do Exército (ACRH) conduz os
planejadores do Exército ao longo do processo para avaliar sistematicamente o risco de
impacto da exposição ao clima e incorporar esse conhecimento e dados aos processos de
planejamento de instalação existentes, como planos diretores.
Conclusões e próximas etapas
A mudança climática continuará a ser uma questão de segurança nacional, com os
planejadores do Exército continuamente precisando adaptar suas práticas de
planejamento a essa ameaça em evolução. O ACRH tem como objetivo servir de guia e
não deve ser considerado rígido. Cada instalação está enfrentando diferentes objetivos de
resiliência climática relacionados às suas áreas específicas de missão, localização
geográfica e tamanho.
As informações fornecidas pelo ACAT e o processo de planejamento descrito neste
manual têm como objetivo fornecer uma avaliação do nível de triagem da vulnerabilidade
climática: na escala de instalação, resulta na identificação de ativos em risco, os fatores
que contribuem para a sua vulnerabilidade, e as informações necessárias para chegar a
uma solução de design de 10%. As informações são suficientes para direcionar as decisões
de planejamento de longo prazo. Em muitos casos, a implementação adicional de uma
solução exigirá dados quantitativos adicionais sobre as magnitudes de risco, informações
espaciais mais precisas sobre os locais de impacto projetados e um cronograma
aprimorado para monitorar o desempenho do ambiente construído sob condições
variáveis.
FONTE:https://www.asaie.army.mil/Public/ES/doc/Army_Climate_Resilience_Handbook.pdf

Mapeamento de riscos e impactos de incêndios florestais relatório final
A condição do combustível (por exemplo, teor de umidade, continuidade horizontal e
vertical e a quantidade ou carga) afeta a inflamabilidade e, portanto, é um fator
determinante da facilidade de ignição e da taxa de propagação de um incêndio. Muitas
instituições de pesquisa e serviços de gerenciamento estão investindo uma quantidade

importante de recursos no monitoramento das condições do combustível em campo para
entender sua dinâmica e apoiar as atividades operacionais de gerenciamento de incêndio.
O projeto Bushfire & Natural Hazards CRC 'Mapping Bushfire Hazards and Impacts' usou
tecnologia de ponta para produzir informações espaciais quase em tempo real sobre a
condição do combustível, risco de incêndio e impacto para apoiar uma ampla gama de
atividades de gestão e resposta de risco de incêndio, como redução de risco de queima e
pré-posicionamento de recursos de combate a incêndio e, a longo prazo, o novo Sistema
Australiano de Classificação de Perigo de Incêndio (AFDRS), visto que considera a condição
do combustível como um dos principais fatores necessários para determinar o perigo de
incêndio e apoiar outras tomadas de decisão.
O uso de imagens de satélite de alta resolução proporcionará um nível de detalhe e
precisão sem precedentes ao estimar a condição do combustível, aproximando o sistema
do uso em operações. No entanto, os volumes de dados e grandes recursos de
computação necessários para armazenar e gerar esses produtos de alta resolução se
tornam um desafio.
FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-7390

Avaliação da suscetibilidade a deslizamentos de áreas
queimadas por incêndios florestais por meio de técnicas de
observação da Terra e uma abordagem baseada em
aprendizado de máquina
A mudança climática aumentou a probabilidade de ocorrência de desastres como
incêndios florestais, inundações, tempestades e deslizamentos de terra em todo o mundo
nos últimos anos. As condições climáticas mudam contínua e rapidamente, e os incêndios
florestais estão ocorrendo repetidamente e se espalhando com maior intensidade. As
bacias hidrográficas queimadas são conhecidas, em muitas partes do mundo, como uma
das principais áreas sensíveis aos fluxos de detritos caracterizados por diferentes
mecanismos de gatilho (fluxo de detritos iniciado por escoamento e deslizamento de
detritos). O grande número de estudos produzidos nas últimas décadas tem mostrado
como a resposta de uma bacia hidrográfica à precipitação pode ser extremamente
variável, dependendo de diversas condições locais, bem como das características de
duração e intensidade da precipitação. Além disso, a disponibilidade de dados de satélite
melhorou significativamente a capacidade de identificar as áreas afetadas por incêndios
florestais e, ainda mais importante, de realizar avaliações pós-incêndio das áreas
queimadas. Muitas dificuldades devem ser enfrentadas na tentativa de avaliar o risco de

escorregamentos em áreas queimadas, que apresentam maior probabilidade de
ocorrência; em bairros densamente povoados, as atividades humanas podem ser a causa
da origem dos incêndios. Este último é, de fato, uma das principais operações utilizadas
pelo homem para remover a vegetação ao longo das encostas na tentativa de reivindicar
novas terras para pastagens ou fins de construção. Em relação à área de estudo, os
incêndios nos morros Camaldoli e Agnano (Nápoles, Itália) parecem atuar como fator
predisponente, enquanto o fator desencadeante costuma ser representado pela
precipitação. Onze fatores predisponentes foram escolhidos e estimados de acordo com o
conhecimento prévio do território e foi adotada uma base de dados de 400
escorregamentos. O presente trabalho teve como objetivo ampliar o conhecimento da
relação existente entre o desencadeamento de escorregamentos e áreas queimadas
através das seguintes fases:
(1) Processamento dos mapas temáticos das áreas queimadas através da composição de
bandas de imagens de satélite; e
(2) avaliação da susceptibilidade a escorregamentos por meio da aplicação de uma nova
abordagem estatística (técnicas de aprendizado de máquina). A análise tem como objetivo
apoiar tomadores de decisão e órgãos locais no planejamento urbano e no
monitoramento da segurança do meio ambiente. O presente trabalho teve como objetivo
ampliar o conhecimento da relação existente entre o desencadeamento de
escorregamentos e áreas queimadas através das seguintes fases:
(1) Processamento dos mapas temáticos das áreas queimadas através da composição de
bandas de imagens de satélite; e
(2) avaliação da susceptibilidade a escorregamentos por meio da aplicação de uma nova
abordagem estatística (técnicas de aprendizado de máquina). A análise tem como objetivo
apoiar tomadores de decisão e órgãos locais no planejamento urbano e no
monitoramento da segurança do meio ambiente. O presente trabalho teve como objetivo
ampliar o conhecimento da relação existente entre o desencadeamento de
escorregamentos e áreas queimadas através das seguintes fases:
(1) Processamento dos mapas temáticos das áreas queimadas através da composição de
bandas de imagens de satélite; e
(2) avaliação da susceptibilidade a escorregamentos por meio da aplicação de uma nova
abordagem estatística (técnicas de aprendizado de máquina). A análise tem como objetivo
apoiar tomadores de decisão e órgãos locais no planejamento urbano e no
monitoramento da segurança do meio ambiente.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73991_remotesensing1202505v2.pdf
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